
  
 
 

ZAPISNIK 
 sa 159. sjednice Upravnog vijeća 

Agencije za lijekove i medicinske proizvode 
održane dana 8. lipnja 2021. godine  

 
 

Prisutni: prim. Stanko Belina, dr. med. spec., predsjednik Upravnog vijeća Agencije, mr. sc. Fedor Dorčić 
dr. med. spec., Davorka Herman Mahečić, dr. med., Danica Kramarić, dr. med. i mr. sc. Hrvoje Pezo, dr. 
dent. med. spec., članovi Upravnog vijeća 
 
Ostali prisutni: prof. dr. sc. Siniša Tomić (ravnatelj Agencije), Andrea Došlić, dipl.oec. (pomoćnica 
ravnatelja za organizaciju i opće poslove) i Krunoslav Kranjčec, dipl. ing. med. biokem. (predsjednik 
Stručnog vijeća Agencije) 
 
Predsjednik Upravnog vijeća, prim. Stanko Belina, dr. med. spec., predložio je dnevni red koji je 
jednoglasno prihvaćen.  
 
 
Ad 1) Usvajanje zapisnika sa 156. sjednice Upravnog vijeća  

Zaključak:  

Zapisnik sa 156. sjednice Upravnog vijeća održane dana 20. travnja 2021. godine jednoglasno je usvojen. 
 
 
Ad 2) Usvajanje zapisnika sa 157. (elektronske) sjednice Upravnog vijeća 

Zaključak:  

Zapisnik sa 153. elektronske sjednice Upravnog vijeća održane dana 26. travnja 2021. godine jednoglasno 
je usvojen. 
 
 
Ad 3) Usvajanje zapisnika sa 158. (elektronske) sjednice Upravnog vijeća 

Zaključak:  

Zapisnik sa 158. elektronske sjednice Upravnog vijeća održane dana 31. svibnja 2021. godine jednoglasno 
je usvojen. 
 
 
Ad 4) Izvješće o izvršenju Poslovnog plana za 2020. godinu 

Upravno vijeće jednoglasno je donijelo sljedeću 

O d l u k u: 

Upravno vijeće Agencije za lijekove i medicinske proizvode je na svojoj 159. sjednici, održanoj dana 8. 
lipnja 2021. godine, usvojilo Izvješće o izvršenju Poslovnog plana za 2020. godinu. 
 
 
Ad 5) Izvješće o izvršenju Poslovnog plana za razdoblje 1.1.-31.3.2021. godine 
Upravno vijeće jednoglasno je donijelo sljedeću 

O d l u k u: 

Upravno vijeće Agencije za lijekove i medicinske proizvode je na svojoj 159. sjednici, održanoj dana 8. 
lipnja 2021. godine, usvojilo Izvješće o izvršenju Poslovnog plana za razdoblje od 1. siječnja do 31. ožujka 
2021. godine.  
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Ad 6) Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti ravnatelju Agencije za sklapanje Ugovora za zakup 
poslovnog, skladišnog i parkirališnog prostora i o podmirenju troškova zajedničke potrošnje  

Upravno vijeće je donijelo sljedeću  

O d l u k u: 

Upravno vijeće Agencije za lijekove i medicinske proizvode je na svojoj 159. sjednici, održanoj dana 8. 
lipnja 2021. godine, donijelo Odluku o davanju suglasnosti ravnatelju Agencije za sklapanje Ugovora za 
zakup poslovnog, skladišnog i parkirališnog prostora i o podmirenju troškova zajedničke potrošnje za  
razdoblje od 17. kolovoza 2021. godine do 17. kolovoza 2022. godine. 
 
 
Ad 7) Prijedlog Odluke o visini regresa za 2021. godinu 
Upravno vijeće je jednoglasno donijelo sljedeću 

O d l u k u: 

Upravno vijeće Agencije za lijekove i medicinske proizvode je na svojoj 159. sjednici održanoj dana 8. 
lipnja 2021. godine, jednoglasno donijelo Odluku o visini regresa za 2021. godinu u iznosu od 1.900,00  
kuna neto po zaposleniku. 
 
 
Ad 8) Razno  

Izvješće o izvršenju Poslovnog plana za 2020. godinu koje je usvojeno na današnjoj sjednici Upravnog 
vijeća dostavit će se do 14. lipnja Ministarstvu zdravstva te Vladi Republike Hrvatske. 
 

 


